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In het kader van het actiepunt 2 van de Roadmap 2.0 van het e-Gezondheidsplan zijn er sinds 2016 
bijkomende middelen vrijgemaakt om de ziekenhuissector te ondersteunen in de implementatie van 
een Elektronisch Patiëntendossier (EPD), via het Budget van Financiële Middelen. In de modaliteiten 
voor de toekenning van het bedrag aan de ziekenhuizen, beschreven in het artikel 61, §1, 4° van het KB 
van 25 april 2002, wordt onder meer verwezen naar de Belgische “Meaningful Use” functionaliteiten 
zoals ze zijn gespecifieerd in de bijlage 19 van dit KB. Deze BMUC-criteria zijn enigszins verschillend 
naargelang het type ziekenhuis. 
 
Kenmerkend voor deze EPD-financiering is onder meer dat het bedrag uit 3 onderdelen bestaat, in 
beperkte mate anders ingevuld naargelang het de algemene ziekenhuizen dan wel de psychiatrische, 
geïsoleerde G of Sp, of de zogenaamde ‘hybride’ ziekenhuizen betreft:  

1. De sokkel: een steeds kleiner wordend deel wordt verdeeld met een identiek bedrag per 
ziekenhuis en een vast bedrag per verantwoord bed en/ of per erkend bed 

2. Het acceleratorbudget: een groter wordend deel wordt verdeeld om het proces van EPD-
implementatie te versnellen. Elk jaar evolueren de criteria voor toekenning van dit budget, in lijn 
met de implementatie van een EPD in de ziekenhuizen. 

3. Het early adopterbudget: de ziekenhuizen die voortrekkers zijn op het vlak van implementatie 
van een EPD komen voor dit onderdeel in aanmerking. De criteria evolueren eveneens elk jaar. 
De 5% van het early adopterbudget van 2017 wordt eveneens toegekend op 1 juli 2018. Voor de 
uitkering van deze early adopterbudgetten dienen de weerhouden ziekenhuizen een B4-
Contract te sluiten met de FOD VG. 

 
 

Deelbudget Verdeling Percentage 
1/7/2018 

Voorwaarde 

Sokkel (25%) Vast bedrag per 
ziekenhuis 

10% van 
beschikbare 
budget 2018 

Om van deze financiering te 
kunnen genieten, moet het 
ziekenhuis jaarlijks voldoen aan 
de voorwaarden van de 
overdracht van gegevens in 
artikel 55, §1. 

 Bedrag à rato van 
het aantal 
bedden. 

15% van 
beschikbare 
budget 2018 

Om van deze financiering te 
kunnen genieten, moet het 
ziekenhuis jaarlijks voldoen aan 
de voorwaarden van de 
overdracht van gegevens in 
artikel 55, §1. 

Acceleratorbudget 
(70%) 

Vast bedrag per 
ziekenhuis 

5% van 
beschikbare 
budget 2018 

Om van dit budget te kunnen 
genieten dient het ziekenhuis 
een implementatiedatum voor 
een geïntegreerd EPD vast te 
leggen evenals een stappenplan 
waarin voor elke 
basisfunctionaliteit omschreven 
in de BMUC wordt vermeld 
welke reeds is geïmplementeerd 



in het ziekenhuis en voor de 
andere basisfunctionaliteiten de 
voorziene stappen en de 
voorziene datum voor hun 
implementatie ten laatste vóór 1 
juli 2020. Dit stappenplan, 
waarvan de inhoud wordt 
gedefinieerd in bijlage 19bis van 
het koninklijk besluit van 25 april 
2002, moet goedgekeurd zijn 
door de handtekening van de 
voorzitter van de Medische Raad 
én door de beheerder van het 
ziekenhuis. 

 Bedrag à rato van 
het aantal 
bedden. 

50% van 
beschikbare 
budget 2018 

Verzenden van het vervolledigde 
en getekende stappenplan naar 
het e-mailadres 
ehealthcare@health.belgium.be, 
ten laatste vóór 30 september 
2018. 

 Bedrag à rato van 
het aantal 
bedden. 

15% van 
beschikbare 
budget 2018 

Het behoud van het toegekende 
budget is onderworpen aan het 
aanleveren van het bewijs door 
het ziekenhuis dat deze tijdens 
de 
referentieperiode, dat een 
kwartaal van 2017 naar keuze 
betreft, 
elektronische 
gezondheidsgegevens via de hub 
heeft gedeeld en 
geraadpleegd en het aantal 
gedeelde documenten ten 
minste gelijk is 
aan het aantal 
ziekenhuisverblijven, in 
hetzelfde kwartaal, van 
patiënten 
die hun geïnformeerde 
toestemming hebben gegeven 
voor het 
elektronisch delen van hun 
gezondheidsgegevens. De 
ziekenhuisverblijven 
die in aanmerking komen, zijn 
de klassieke hospitalisaties en 
de 



daghospitalisaties die werden 
opgenomen in de MZG-
registratie van 
het betreffende kwartaal. Het 
bewijs van het effectieve 
raadplegen van 
een hub, dat kan worden 
opgehaald uit het eigen 
informatiesysteem 
van het ziekenhuis, moet ook 
worden verstrekt. Deze 
cijfergegevens 
moeten naar het e-mailadres 
ehealthcare@health.belgium.be 
verzonden 
worden, ten laatste vóór 30 
september 2018. 

Early 
Adopterbudget 
2018 (5%) 

Bedrag à rato van 
het aantal 
bedden. 

5% van 
beschikbare 
budget 2018 

Een oproep om een 
kandidaatstelling in te dienen 
wordt per 
omzendbrief van de FOD 
Volksgezondheid, Veiligheid van 
de Voedselketen 
en Leefmilieu naar elk 
ziekenhuis verzonden. Het 
ziekenhuis dat 
meent aan de beschreven 
voorwaarden te voldoen, kan 
zijn volledig 
kandidaatstellingsdossier 
doorsturen. Voor 15 juni 2018 
moet het 
ziekenhuis, via de registratietool 
die door de bovenvermelde FOD 
ter beschikking wordt gesteld, 
de tijdens het eerste kwartaal 
van 2018 behaalde BMUC 
percentages, op basis van de 
berekeningen 
beschreven in de omzendbrief, 
rapporteren. De ziekenhuizen 
moeten 
ook de details van de 
verschillende berekeningen van 
de percentages 
doorsturen naar het e-mailadres 
ehealthcare@health.belgium.be. 
Daarenboven 



moeten de voorwaarden voor 
de toekenning van het 
acceleratorbudget 
2018 ook voldaan zijn, anders 
zal het budget teruggevorderd 
worden. 

Early 
Adopterbudget 
2017 (5%) 

Bedrag à rato van 
het aantal 
bedden. 

5% van 
beschikbare 
budget 2018 

Een oproep om een 
kandidaatstelling in te dienen 
wordt per 
omzendbrief van de FOD 
Volksgezondheid, Veiligheid van 
de Voedselketen 
en Leefmilieu naar elk 
ziekenhuis verzonden. Het 
ziekenhuis dat 
meent aan de beschreven 
voorwaarden te voldoen, kan 
zijn volledig 
kandidaatstellingsdossier 
doorsturen. Voor 15 juni 2018 
moet het 
ziekenhuis, via de registratietool 
die door de bovenvermelde FOD 
ter beschikking wordt gesteld, 
de tijdens het eerste kwartaal 
van 2018 behaalde BMUC 
percentages, op basis van de 
berekeningen 
beschreven in de omzendbrief, 
rapporteren. De ziekenhuizen 
moeten 
ook de details van de 
verschillende berekeningen van 
de percentages 
doorsturen naar het e-mailadres 
ehealthcare@health.belgium.be. 
Daarenboven 
moeten de voorwaarden voor 
de toekenning van het 
acceleratorbudget 
2018 ook voldaan zijn, anders 
zal het budget teruggevorderd 
worden. 

 
 


